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‘BETER WONEN’ VOOR EEN KWALITEITSVOL WOONBELEID

V.U.: BURGEMEESTER GINO DEVOGELAERE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR –8 STE JAARGANG N°4
COMMUNICATIE@ANZEGEM.BE – 056 / 69 44 40 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM.

EEN ANTWOORD OP AL
JOUW WOONVRAGEN!
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‘Beter Wonen’ zo heet het gloednieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband (IGS) waarin
Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn hun lokale woonbeleid
bundelen.
Een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en een antwoord
op alle woonvragen. Daar willen
de drie gemeenten met ‘Beter
Wonen’ naartoe.
Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn willen samen een doordacht
woonbeleid voeren, met een aanbod
dat gericht is op de woonbehoeften
van de verschillende doelgroepen.
Verder zal er gewerkt worden aan de
kwaliteit van het woningpatrimonium
en de woonomgeving.
Het IGS werkt samen met de administratieve medewerkers van het
gemeentebestuur en een technisch
medewerker die instaat voor de
kwaliteitscontroles van woningen en
gebouwen.
Wonen speelt immers een rol in het

leven van alle inwoners: grote of
kleine gezinnen, alleenstaanden,
kwetsbare personen, inwoners met
renovatieplannen, (ver)huurders,
senioren, … en daar wil het IGS op
inzetten.

•

•
•

voor werken aan je woning
de Vlaamse aanpassingspremie
om de woning aan te passen
aan een oudere bewoner
de energiepremies van Eandis
voor tal van isolatiewerken
de verzekering gewaarborgd
wonen Vlaams Gewest
de Vlaamse energielening
de Vlaamse huursubsidie
de subsidie buitengebruikstellen
stookolietank

Woningkwaliteit
Met dit samenwerkingsverband
focussen we op het bewaken van
de woningkwaliteit in de gemeente.
Huurders of verhuurders kunnen
bij ‘Beter Wonen’ terecht om na te
gaan of hun woning voldoet aan de
Vlaamse kwaliteitsnormen. Daarnaast zullen leegstand of verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid aangepakt worden.

•
•
•

Premies
Daarnaast kunnen inwoners met
renovatieplannen onder bepaalde
voorwaarden aanspraak maken op
verschillende premies:

Meer info nodig over
wonen?
Contacteer dan ‘Beter
Wonen’ in het gemeentehuis van Anzegem: op
woensdag van 10u tot 18u30, tel
056 69 44 47 of
beterwonen@anzegem.be.

•
•

de Vlaamse renovatiepremie
de Vlaamse verbeteringspremie

Meer info over de premies vind je op
www.anzegem.be/wonen.
Daarnaast werkt ‘Beter Wonen’ ook
samen met de renovatiecoach die je
graag bijstaat voor advies bij jouw
renovatieplannen.

I

BENIEUWD NAAR HET ONTWERP VAN HET ZWEMBAD?
Spring dan op donderdag 19 april tussen 17u en 20u binnen in de bib
van Vichte (Omersheimplein, boven de politie). Je krijgt de kans om het
ontwerp en de plannen te bekijken, vragen te stellen en kennis te maken
met de ontwerpers.

DE BRANDWEER ALTIJD PARAAT…
…MAAR WIE BETAALT?
De brandweer bestrijdt brand, uiteraard.
Maar brandweermensen redden je ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval,
pompen je kelder leeg, …
Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je
betalen.

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN JE
BELASTINGEN?

Dit doet de brandweer gratis: brand bestrijden, helpen
bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar, ingrijpen om
mensen te beschermen of te redden, dieren redden
als er geen andere mogelijkheden zijn of als een snelle
tussenkomst nodig is, helpen bij overstromingen en
rampen.

Experten van de FOD Financiën helpen je graag tussen 2 mei en 29 juni 2018 op de volgende locaties:

Dit doet de brandweer niet gratis: preventieopdrachten
uitvoeren, bijstand aan de ziekenwagen voor logistieke
hulp, redden van huisdieren, …

•

Een volledig overzicht vind je op www.hvzfluvia.be

•
•
•

gemeentehuis Anzegem (De Vierschaar 1)
op 17 mei (enkel op afspraak via tel 056 78 26 23)
Sociaal Huis (Lieven Bauwensstraat 40)
op 24 mei (enkel op afspraak via tel 056 78 26 23)
in de belastingkantoren van de FOD Financiën
(o.a. Het Pand 305 in Waregem)
in de volgende shoppingcentra: Shopping Gent
Zuid op 26 mei en Ring Shopping Kortrijk op 19
mei.

Kom bij voorkeur zo snel mogelijk in mei om lange
wachtrijen te vermijden. Jouw aangifte nog niet ontvangen? Je hoeft niet langer te wachten, de experten
van FOD Financiën kunnen je al helpen.

S L U I T I N G S DAG E N
Alle gemeentelijke diensten zijn op dinsdagvoormiddag 17 april 2018, maandag 30 april, dinsdag 1 mei en donderdag 10 mei gesloten. De recyclageparken zijn wel op 17 april geopend.
Dienst Burgerzaken in het hoofdgemeentehuis is ook op zaterdag 28 april en 12 mei gesloten.
De recyclageparken zijn op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei gesloten.

ALGEMEEN
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TER SCHABBE: GEMENGD SOCIAAL WONEN IN DE KERN

Op onze vraag ontwikkelt Intercommunale Leiedal, samen met de huisvestingsmaatschappij Wonen Regio
Kortrijk, het woonproject Ter Schabbe. Ter Schabbe heeft als gemengd woonproject een divers aanbod in
huis van sociale huurwoningen en -flats, sociale koopwoningen en sociale bouwkavels.
Wonen Regio Kortrijk bouwt er 16 sociale koopwoningen. Het zijn eengezinswoningen met 3 slaapkamers en carport. De grondoppervlakte varieert van 335 tot 430 m². Deze woningen zullen vermoedelijk eind september 2018
kunnen worden toegewezen.
Bouw je toch liever zelf met je eigen architect of promotor? Dat kan op een van de zes ruime sociale kavels voor
halfopen bebouwing die Leiedal er te koop aanbiedt. De percelen hebben een gunstige zuidwestoriëntatie en een
oppervlakte van 412 tot 450 m². Vraag een gratis optie en neem de tijd om alle informatie in te winnen.
Wil je hier graag een woning of bouwkavel kopen? Dan mag je inkomen vanwege het sociale karakter niet te hoog
maar ook niet te laag zijn. Je mag ook geen andere eigendommen bezitten. Meer weten over de inkomens- en
eigendomsvoorwaarden? Mail dan naar info@wonenregiokortrijk.be of bel op het nummer 056 23 01 26.

I

Meer info?
Sociale koopwoningen - www.zwh.be
Sociale bouwkavels - www.leiedal.be/ter-schabbe-anzegem

GEZOCHT: TECHNISCH ASSISTENT & VRIJWILLIGERS!
We zijn op zoek naar een technisch assistent (D1-3) voor een voltijds contract voor de duur van 1 jaar (met
optie onbepaalde duur). Er is een werfreserve voorzien van 1 jaar. Je staat in voor het uitvoeren van een aantal
technische opdrachten ter ondersteuning van een vlotte en efficiënte werking van de dienst Openbare Werken.
Kandidaturen moet je uiterlijk op 11 april 2018 bij aangetekend schrijven versturen aan de Personeelsdienst, De
Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigen in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.
Meer info: www.anzegem.be/vacatures
Vrijwilligers
• Het busvervoer Bonanza regelt voor de Anzegemse scholen het intern leerlingenvervoer in het kader van zwemmen, turnlessen enz. Momenteel zijn wij op zoek naar busbestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs D en
het nodige vakbekwaamheidsattest en die op vrijwillige basis enkele ritten voor hun rekening kunnen nemen.
• Voor de Buitenschoolse Kinderopvang zijn we op zoek naar begeleiders die op vrijwillige basis kunnen ingeschakeld worden voor de voor- en naschoolse opvang tijdens het schooljaar.
We realiseren ons dat dit flexibiliteit en verantwoordelijkheid vraagt. Om die reden voorzien we dan ook een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding!
Meer info? tel 056 69 44 56, vrijwilligerswerk@anzegem.be of www.anzegem.be/vrijwilligerswerk.
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DELEGATIE UIT HET AFRIKAANSE PÈRÈRÈ
IN ANZEGEM
Van 1 tot 8 mei ontvangen we een delegatie uit het
Afrikaanse Pèrèrè (Benin) in Anzegem waarbij we
een nieuwe ‘zusterband’ zullen oprichten.
Dat wil zeggen dat Anzegem en Pèrèrè op gelijke voet
gaan samenwerken (er komt o.a. een uitwisseling tussen de scholen van beide gemeenten). Daarom zullen
we op de laatste dag van hun verblijf een samenwerkingsprotocol ondertekenen.
Het programma van de delegatie is goed gevuld. Naast
een uitleg over de werking van onze gemeentelijke
diensten, zullen ze bedrijven bezoeken, maken ze een
trip naar Gent, … Op vrijdag 4 mei huldigen we om 19u
het Pèrèrè-plantsoen aan de Kleine Kluis in. Daarna is
er nog een receptie. Iedereen is van harte welkom

I

Volg hun bezoek op de voet:
www.anzegem.be/perere
facebook: zusterband Anzegem-Pèrèrè

18 MEI: MAAK KABAAL VOOR FAIR TRADE!

Onder deze slogan zullen de scholen in Anzegem kabaal maken voor eerlijke handel. Zij kunnen op die manier met hun klas/school ambassadeur worden van eerlijke handel in onze gemeente.
Er zijn immers nog weinig mensen die zich bewust zijn van wat er omgaat in de wereld op dat vlak. Hoe mensen
voor een mensonwaardig loon of tegen mensonwaardige prijzen hun landbouwvruchten moeten telen…Dat moeten
we aan de grote klok hangen!
De fairtrade-werkgroep komt op die dag langs om te zien hoe er op school of in de buurt lawaai wordt gemaakt en
in koeien van letters letterlijk en figuurlijk ‘gerucht’ wordt gemaakt over die onrechtvaardige situatie.
Daarbij komt ook nog dat we in mei verbroederen met de gemeente Pèrèrè in Benin, West-Afrika. Op die manier
ZIEN we ook de mensen voor wie wij het doen!
Meer weten? www.handelnu.be

ALGEMEEN
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CULTUUR
TENTOONSTELLING
Georges Schelstraete

CONCERT
“Van Bach tot vandaag”

DO 5

ZO 15 OM 15U

BELEVINGSVERHAAL :
Antarctica en de
klimaatverandering

J OUDE KERK(V)

J OUDE KERK(V)

VR 27 OM 20U

` open op do, za en ma van 14u tot 18u en

` door Claire Delplanque (viool Solo)

J MENSINDEZAAL(T)

op vr en zo van 10u tot 18u
` t.e.m. 22 april

` n.a.v. tentoonstelling Georges Schelstraete

` door Johan Lambrechts

TONEELVOORSTELLING
“Een pompstation”
VR 6 OM 20U

J DE STRINGE(V)
` door toneelgroep Streven Vichte
` ook op za 7, do 12 en vr 13

CONCERT
“Pleisters voor de ziel”
ZO 8 OM 15U

J OUDE KERK(V)
` door Winter T(h)ree (zang en gitaar)
` n.a.v. tentoonstelling Georges Schelstraete

TONEELVOORSTELLING
“Au Bouillon Belge”
VR 13 OM 20U

J ZAAL DE LINDE(I)
` door toneelgroep Lust in ’t Schoone(I)
` ook op za 14 en za 21 om 20u en zo 15

en zo 22 om 17u

LENTECONCERT
Koninklijke Muziekvereniging SintCecilia Vichte
ZA 14 OM 15U

J SINT-STEFANUSKERK(V)
` €10

` €10

CONCERT
“Koninklijke klanken”

` org. Davidsfonds Tiegem-Ingooigem i.s.m.

KVLV Tiegem-Kaster

ZO 22 OM 15U

J OUDE KERK(V)
` door Philippe Malfeyt (theorbe)
` n.a.v. tentoonstelling Georges Schelstraete

CONCERT
“Dalliance, a dreamy encounter
between violin and harp”
ZA 28 OM 19U30

JEUGDBOEKENFEEST

J OUDE KERK(V)

ZO 22 VAN 11U TOT 17U

` door Lucas Caluwaerts (viool) en Daphne

J BIB MENEN
` Heel wat bibliotheken uit de regio

organiseren samen een té gek
jeugdboekenfeest. Een schrijver in het
echt ontmoeten? Een coole bladwijzer
maken? Een eigen deurhanger ineen
knutselen? Een glittertattoo op je arm?
Dat en nog veel meer kan op een super
jeugdboekenfeest.

POPCORN
VR 27

J DE STRINGE(V)
`€ 15
` muzikale reis door de filmgeschiedenis

o.l.v. Jeanno Defrenne en Jonathan
D’Hondt
` org. La Gioia Vichte
` ook op za 28 om 20u en op zo 29 om 17u

Vandemeulebroucke (harp)
` €12 ADD - €10 VVK
` res.: 056 77 41 46

SENIOREN
SENIORENNAMIDDAG MET
BINGO
DI 10

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

DEMONSTRATIE VAN
AMBACHTELIJKE PRALINES
MAKEN
DI 17 OM 14U

J CHOCOLATERIE CARRÉ MOEN
` 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

VARIA

SPORTIEF
5 E FAMILIEWANDELING
De Nachtlichtjes voor Kom op
tegen Kanker

FIETSTOCHT INGOOIGEM
(15 tot 20 km)

BLOEDINZAMELING

DO 26 OM 14U

J MENSINDEZAAL(T)

ZO 8 VRIJE START TUSSEN 7U EN 15U

J DE LINDE(I)

DO 5 17U30-20U

DI 10 OM 17U-20U

org. Sportdienst Anzegem

J DE STRINGE(V)

NACHT VAN DE KOERS
Het koersvoorjaar anders bekeken

SPELLENDAG

` gratis consumptie
` doorlopend kinderanimatie, kindergrime,

MA 30 OM 19U

J ZAAL ’T SPEY

kinderkapster, springkasteel – doorlopend
bar en tombola
` org. VZW De Nachtlichtjes

` Presentatie: Renaat Schotte en Tom Steels

` org. De Pionisten

J DE STRINGE(V)
` Afstanden: 5-9-14-19 km met tussenstop
` €5 per deelnemer

ZA 7 OM 14U

` De Stringe(V)

EXCURSIE: AMFIBIEËN

` org. Megavelo

ZO 8 OM 9U30

LIVE VOLGEN VAN DE
WIELERWEDSTRIJD PARIJSROUBAIX OP GROOT SCHERM

FEEST

J COUPURE AVELGEM
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

ZO 8 VANAF 11U

PRIJSKAARTING
bieden en manillen

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

ZA 14 OM 17U30

` org. supportersclub Sep Vanmarcke

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

CULINAIRE WANDELING

BARBECUE

ZA 14 START OM 16U

ZO 15 OM 11U30

J SINT-JANSBOND(A)

J SINT-JANSBOND(A)

HYACINTENWANDELING

` reservatie: 0493 67 68 20

ZA 28 OM 14U30

QUIZ BEKER VAN DE
BURGEMEESTER:
ronde 2
VR 13 OM 19U30

` reservatie: 0493 67 68 20

J ZAAL ANSOLD(A)

J PARKING VITAL MOREELSPLEIN(T)

PICKNICKWANDELING
met aperitiefconcertje in het
Sint-Arnolduspark in Tiegem, ons
“PakjeTijd-plekje”

1 MEI-VIERING MET BINGO
MA 30 OM 17U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

J START WANDELING AAN KERK
ANZEGEM

DI 1 MEI OM 17U30

` €2

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` org. Pasar Anzegem 056 68 99 52

ONTBIJT + UITWAAITOCHT
Femma Bruisend Vichte
ZO 15 OM 8U

J DE HALVE MAAN INGOOIGEM

VINKENZETTING
DI 1 MEI OM 9U

PRIJSKAARTING BIEDEN EN
MANILLEN

ZO 15 TUSSEN 10U30 EN 12U30

` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

JEUGD
KINDERACTIVITEIT
Pizza maken
ZA 21 OM 16U

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

` (leden: €10 – niet-leden: €15)
` res. axel.deverwerre@telenet.be

14E GRASTOCHT
wandelen in de voetsporen van
Stijn Streuvels
WO 25 VAN 7U TOT 15U

J START AAN ZAAL DE LINDE(I)
` afstanden: 6-12-18-24 km
` org. De Textieltrekkers(V)

Jouw activiteit in de UiT-agenda
van mei? Geef die dan voor
11 april door via www.
uitdatabank.be. Dit infoblad
wordt verdeeld in week van 1
mei en bevat alle activiteiten tot
en met 4 juni.

DE KRINGLOOPWINKEL KOMT NAAR JE TOE: UNIEK INZAMELPROJECT!
Maak van hergebruik een evidentie en geef je spullen
die je kwijt wil, maar die nog pefect kunnen dienen
voor iemand anders aan de kringloopwinkel. Hiervoor hoef je je nu niet meer te verplaatsen naar de
kringloopwinkel in een andere gemeente, want dit
kan nu ook gewoon in Anzegem!
Op zaterdag 5 mei komen De Kringloopwinkel en IMOG
je informeren rond recyclage, hergebruik en afvalsortering. Wie ondertussen zolder of kelder wil opruimen, kan
op die dag herbruikbare spullen afgeven. Kom hiervoor
langs tussen 14u en 17u op het kerkplein in Anzegem!
Kan je op 5 mei niet langskomen? Dan kan je altijd terecht in onze vaste inzamelpunten (wel met kleine zaken
die bv. makkelijk in een doos passen):
•
bibliotheek Anzegem, Landergemstraat 1A
•
bibliotheek Vichte, Ommersheimplein 4
•
bibliotheek Ingooigem, Pastoor Verrieststraat 12
•
gemeentehuis Anzegem, De Vierschaar 1
•
Sociaal Huis, Lieven Bauwensstraat 40
Alle info vind je op www.anzegem.be, www.dekringloopwinkel.be en www.imog.be

VERPLICHTE STERILISATIE KATTEN
Sinds 1 april 2018 moet iedereen zijn kat laten steriliseren vóór de leeftijd van vijf maanden of vooraleer ze
verhandeld wordt.

ZONDER IS GEZONDER
Hou je tuin pesticidenvrij

Sinds vorige zomer mogen we geen producten
meer gebruiken waarin glyfosaat zit. Meteen dé
kans om andere perfect werkende alternatieven te
leren kennen!
Op zaterdag 21 april kan je je pesticiden naar het recyclagepark brengen. Je wordt hiervoor beloond met
een onkruidborstel!
Daarnaast organiseert Imog een infoavond rond pesticidenvrij tuinieren, boordevol praktische tips! Deze
infoavond vindt plaats op maandag 16 april om 20u in
Kortrijk (stadhuis - dakcafé) of op woensdag 18 april
om 20u in Waregem (raadszaal).
Inschrijven via communicatie@imog.be.
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LA EL E
GFEOMME G
EN
EVING

Katten die tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 geboren zijn, moeten uiterlijk tegen 1 januari 2020 gesteriliseerd worden.

SENIORENNAMIDDAG
Met Michael Lanzo, de Melando’s en een grappige
noot van Arthuro Caldini.

Michael Lanzo won in 2013 Belgium’s Got Talent! Hij
is een echte charmezanger die menig muzikale harten
sneller doet slaan. Laat je bekoren door zijn uniek gouden stem.
De Melando’s zijn een accordeonduo dat schitterende
nummers brengt!
Deze show boordevol muziek, kijk– en lachplezier mag
je zeker niet missen!

I

MYTRUSTO
Pak zelf je schulden aan!

maandag 7 mei in De Stringe (Ommersheimplein)
14u (deuren open 13u30) | € 2,50 of € 0,50 met
UiTkansenPAS | kaarten kan je kopen in het
Sociaal Huis (kaartenverkoop loopt tot 1 mei!)

BLIJF JE BLAAS DE BAAS!

Via MyTrustO los je zelf je
schulden af, zonder dat daarbij
nog een dagvaarding of vonnis
nodig is. De schuldeisers vorderen dan hun schuldvordering
in zonder bijkomende kosten.
MyTrustO is er voor iedereen
die schulden heeft en deze niet
onmiddellijk kan betalen, maar
dit wel op termijn kan door een
haalbare spreiding in de tijd vast
te leggen. Als MyTrustO kan
helpen, dan start in alle discretie
de opmaak van een allesomvattend financieel document en een
concreet afbetalingsplan voor alle
schuldeisers.
Een afspraak maken kan elke
werkdag tussen 9 en 12 uur op
het telefoonnummer 03 220 12
00.
Je kan via een mail naar
info@mytrusto.be ook je situatie
toelichten en je naam en telefoonnummer doorgeven.
www.mytrusto.be

Niezen, hoesten, lachen en een accidentje? Je moet heel dringend
plassen maar geraakt niet op tijd op het toilet? Je hebt het gevoel dat je
alweer moet plassen en je bent net geweest?
Herkenbaar? Normaal als we verouderen? Een deskundige legt uit welke
soorten urineverlies er zijn en welke behandelingen er mogelijk zijn.
Na de voordracht voorzien we een infomarkt waar je kennis kan maken met
de diverse materialen die hiervoor op de markt zijn.

I

Maandag 16 april | De Stringe (Ommersheimplein 5) | 14u
Inschrijven tegen ten laatste 10 april via het Sociaal Huis.

WELZIJN
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L I J S T E R N E S T, K I E Z E N … O F D E L E N
Doe mee aan het Groot Dictee der Nederlandse Talen!

Kiezen is het thema voor de Vlaamse Erfgoeddag van zondag 22 april 2018. Als schrijvershuis kiest het
Lijsternest het thema spreektaal, iets dat we allen delen. Streuvels schreef zijn belangrijkste boeken vóór het
ontstaan van de standaardtaal, waardoor deze doorspekt zijn met woorden als ‘ievers’, ‘binst’, ‘ongedurig’ of
‘seffest’. Jaren werd geopperd om zijn boeken te hertalen naar de standaardtaal, maar nu onze dialecten in
ijltempo verdwijnen, bekijkt men die taal van Streuvels met heel andere ogen.
Daarom organiseren we een ‘Groot Dictee der Nederlandse Talen’, een ludieke wedstrijd waarbij we 8 auteurs in
evenvele taalvarianten een eigen tekst laten dicteren in hun eigen streektaal. Achteraf kiezen we op ludieke wijze de
best-begrijpbare streektaal. Dictees worden gebracht door o.a. Jan Lampo (Antwerps), Freek Neirynck (Regio-Gents)
en Stijn Meuris (Limburgs).
De voormalige vertegenwoordigers van het vroegere televisieprogramma zijn ook van de partij: Ludo Permentier
vuurt de redactie aan en Martine Tanghe draagt afsluitend alle dictees voor in vlekkeloze standaardtaal. Deelname
aan dit uniek en eenmalig evenement is gratis, maar deelnemersplaatsen zijn beperkt! Ook kandidaten voor het
redactieteam om de dictees te helpen verbeteren (in ruil voor vrijwilligersvergoeding) mogen zich aanmelden tot
uiterlijk 20 april via lijsternest@vlaanderen.be.

I
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www.streuvelshuis.be & facebook.com/streuvelshuis

RONDJE ROODBRUIN – BROUWERIJ VERHAEGHE

BIJZONDERE FAMILIEVOORSTELLING!

Om de Vlaamse roodbruine bieren in de kijker te zetten,
organiseren de brouwerijen Verhaeghe (Sint-Dierikserf
1), De Brabandere, Omer Vander Ghinste en Rodenbach
samen met Toerisme Leiestreek tweejaarlijks het bierevenement Rondje Roodbruin.

Repelsteel – Theater FroeFroe
Voor de oude koningin haar laatste adem uitblaast heeft
ze nog een wens: laat mijn jongen trouwen met een rijk
meisje. Haar zoon heeft ook een wens: laat mij een speciaal meisje trouwen waar ik mee kan lachen.

Op zondag 6 mei kan je er tussen 10u en 18u terecht
om kennis te maken met het verhaal van de Vlaamse
roodbruine bieren. Bij Brouwerij Verhaeghe kan je ook
nog proeven van onze andere lekkere streekproducten!

zo 22 april | 15u | De Stringe | € 7 | figurentheater voor
kinderen vanaf 6 jaar en hun familie | duur: € 65 min.
m.m.v. ouderraden
Tickets en info: 056 68 82 50 – cultuur@anzegem.be

VRIJE TIJD

KOM JE MEE BUITEN SPELEN?

Kom je mee buiten spelen in ons speeldorp? Leef je uit op de springkastelen, trampolines, sportstanden, kleuterparcours, … Vooraf inschrijven is niet nodig, geef wel het inschrijfblaadje dat verdeeld wordt in de scholen af aan de
ingang.
wo 18 april | 13u30-16u30 | sporthal Anzegem (Landergemstraat 1) | voor kinderen van de kleuterklas en de
lagere school, vergezeld van hun (groot)ouders | www.anzegem.be/buitenspeeldag

I

SPORT DE ZOMER TEGEMOET
Yoga: di 17.04 | 18u | sporthal Anzegem
Aerobic: di 17.04 | 20u | Sint-Vincentiusinstituut
BBB New Style: do 19.04 | 18u | sporthal Anzegem
Afterwork Zumba: ma 23.04 | 18u | Sint-Vincentiusinst.
www.anzegem.be/sportinitiaties

S PA R TA N Z E G E M R U N
De SpartAnzegem-run is een geweldig leuke obstakelrun, waarbij je, samen met 3 teamgenoten,
verschillende hindernissen moet overwinnen.

I

Start to Badminton: do 19.04 | 18u-19u | Sint-Vincentiusinstituut | € 35 | voor volwassenen en jongeren vanaf
10 jaar
www.anzegem.be/starttobadminton
Sportlessen voor kleuters en lagere schoolkinderen?
www.anzegem.be/sportacademie

wo 25.04 | 1ste-6de middelbaar | de verkenning start om 15u op het grasveld achter de
sporthal van Anzegem | Inschrijven (gratis) via
de website en dit voor 20 april.

JOGCURSUS: OPBOUWEN RICHTING DE 10KM
Een 10-weken trainingsprogramma voor mensen met een basisconditie van enkele kilometers (of die minstens 20
minuten aan één stuk kunnen lopen). We wisselen lopen en wandelen af om naar de 10km te streven.

I

Start op maandag 16 april om 19u aan de Sportterreinen de 3 Kaven (Vichtsesteenweg) | trainingen
zijn op maandag en woensdag (vanaf tweede les om 19u30) | € 35

VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

VOORUITBLIK
Nieuwe privacywet. Wat zijn de gevolgen
voor onze verenigingen?





PAUL SPOLLIE

MICHELE VANWIJNSBERGHE

NINA STRAGIER

ISABEL VANDENBOGAERDE

Of via  /  / info@anzegem.be
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